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תקווה משתרע על שטח קרקע  פתח Westעופרפארק 

אותם מנהלת , עליהם בנויים מבני משרדים, דונם-40כ 

מ מקבוצת עופר השקעות "ומפעילה חברת מליסרון בע

.  אשר הינה חברת ניהול ותיקה ומקצועית

בריכות מים  , הפארק מחברים מדשאות ירוקותבין בנייני

.צמחיה ועוד, ונוי מסוגננות ומטופחות

כמו  , מתחם הפארק מציע לדייריו שכירות ארוכת טווח

תוך  , גם משרדים ושטחים להשכרה בגדלים מגוונים

חלל  גמישות עיצובית ותכנונית המאפשרת חלוקת 

.חכם ודינאמי, מתחם העבודה לפונקציונאלי

Startupחברות , בפארק חברות מובילות בתחומן

, הנהנות מסביבה מתקדמת, מתפתחות וייחודיות

.מתפתחת ואטרקטיבית

על הפארק01
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מיקום02

דקות15–ג גבעתיים "ר

דקות20–תל אביב 

תחנת רכבת ישראל

קו אדום-רכבת קלה

דקות9–צפון תל אביב 

דקות30–אזור השרון 

,  שוכן במקום מרכזי ביותר בפתח תקווהWestעופר פארק 
ועם נגישות נוחה באופן מיוחד

(כביש גהה)4ירידה מיוחדת מכביש –אביב ומדרום -לבאים מתל

6לדרך אם המושבות בקרבה לכביש 5חיבור מכביש –לבאים מצפון 

מטר300-מרחק הליכה מתחנת הקו האדום למתחם כ

קיים  –מ "ק1.5-מרחק מתחנת הרכבת קריית אריה למתחם כ
.שירות שאטלים

מגוון קווי אוטובוסים סביב המתחם

דקות45–צ "ראשל, חולון 

1פארק עופר 
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חניה
חניון מבקרים בתשלום

(מקומות חניה1,200-כ)מגרשי חנייה ציבורים ללא עלות 

מספרה
טיפול ועיצוב שיער

סביבת עבודה03

מסעדות ובתי קפה
חומוסיה וחדר אוכל מרכזי  , בשרים, בית קפה חלבי

(.  מנות משתנות)

בית כנסת

חנות נוחות
,  חנות קמעונאית לממכר מוצרי צריכה נפוצים מסוג משקאות קלים

חטיפים ועוד, סיגריות, עיתונים

כספומט
משיכת כסף

תחזוקת מבנים
עבודות במבנה לשם שמירה על תפקוד תקין של מסד המבנה ומערכותיו

שמירה וביטחון
24/7שמירה 

ניקיון וגינון
שמירה על תחזוקה וניקיון השטחים הציבוריים בפארק
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בניין ברוש
פתח תקווה, 94דרך שלמה שמלצר 
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נכסים מוצעים04

ר  "מ5,366-כשטח מוצע

שטח קומה

ר ברוטו  "מ519–קומת קרקע 
ר ברוטו"מ360–קומת קרקע 

ר ברוטו"מ567–1קומה 
ר ברוטו"מ1,540–3קומה 
ר ברוטו"מ840–5קומה 
ר ברוטו"מ8-1,540קומה 

מיידימועד אכלוס

חודש/ ר"מ/ח "ש70-77דמי שכירות

חודש/ר"מ/ח "ש21דמי ניהול

כולל די ניהולחודש /מקום/ח "ש480חניה

הערה
רמות גימור משתנות

בנוי מהיזם/ אופציה לקבלת הקצב התאמות לשיפוץ

בניין ברוש
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משרדים ברמת גימור מלאה

נכסים מוצעים04
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משרדים ברמת גימור מלאה

נכסים מוצעים04
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בניין אורן
פתח תקווה, 94דרך שלמה שמלצר 

נכסים מוצעים04

ר  "מ1,570-כשטח מוצע

ר ברוטו"מ1,570–1קומה שטח קומה

מיידימועד אכלוס

חודש/ ר"מ/ח "ש72דמי שכירות

חודש/ר"מ/ח "ש21דמי ניהול

כולל די ניהולחודש /מקום/ח "ש480חניה

בנוי מהיזם/ אופציה לקבלת הקצב התאמות לשיפוץהערה

בניין אורן
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תמונות הנכס

נכסים מוצעים04
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בניין אלון
פתח תקווה, 94דרך שלמה שמלצר 
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ר  "מ1,860-כשטח מוצע

שטח קומה

ר ברוטו"מ185-מסחר
ר ברוטו"מ961–1קומה 
ר ברוטו"מ351–4קומה 
ר ברוטו"מ5-1,128קומה 

מיידימועד אכלוס

חודש/ ר"מ/ח "ש72דמי שכירות

חודש/ר"מ/ח "ש21דמי ניהול

כולל די ניהולחודש /מקום/ח "ש480חניה

בנוי מהיזם/ אופציה לקבלת הקצב התאמות לשיפוץהערה

בניין אלון

נכסים מוצעים04
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בניין גפן
פתח תקווה, 94דרך שלמה שמלצר 
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נכסים מוצעים04

ר ברוטו"מ1,198שטח מוצע

ר ברוטו"מ1,198–קומת קרקע שטח קומה

מיידימועד אכלוס

חודש/ ר"מ/ח "ש72דמי שכירות

חודש/ר"מ/ח "ש16דמי ניהול

כולל די ניהולחודש /מקום/ח "ש480חניה

בנוי מהיזם/ אופציה לקבלת הקצב התאמות לשיפוץהערה

בניין גפן
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תפוסה 95%–בניין אלון . 1

להשכרה–בניין ברוש .2

תפוסהIBM–100%בניין . 3

להשכרה–בניין גפן . 4

תפוסה95%–בניין אורן . 5

תפוסה100%–בניין דקל . 6

תפוסה100%–בניין שקד . 7
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דרך שלמה שמלצר
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נכסים מוצעים04



דיירים בפארק05
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מ "ייעוץ בע CBRE
7מצדה ' רח, 4מגדל בסר 

5126112, בני ברק
03-5628787: פקס03-5616161: טל

www.cbre.co.il

© 2020 CBRE, Inc. All rights reserved. This information has been obtained from sources believed reliable, but has not been verified for accuracy or
completeness. You should conduct a careful, independent investigation of the property and verify all information. Any reliance on this information is
solely at your own risk. CBRE and the CBRE logo are service marks of CBRE, Inc. All other marks displayed on this document are the property of their
respective owners, and the use of such logos does not imply any affiliation with or endorsement of CBRE. Photos herein are the property of their
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:לפרטים נוספים

מאור חיים פור
מחלקת שיווק פרויקטים–מנהל שיווק 

052-8676383
Maor.haimpour@cbre.com
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